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ság megértése, okainak tisztázása egy lehetséges újrakezdés remé
nyében, ami nélkül szerinte a nyugati politikai, gazdasági éra
éppúgy hamvaiba fog hullani, mert a szellem alapjait ássa alá,
mint az önmagát lassan ellehetetlenítő kommunista barbárság.

Henry nem túl derűlátó könyve jól mutatja azt a krízis-han
gulatot, ami az ezredvég szinte minden jelentős francia gondolko
dójánál jelen volt és jelen van: a fel- és leépítés problémáját, az
értelmezés értelmét és határait kutató filozófiákat, amelyek szóbe
liség/írásbeliség, diskurzus/megtérés, elmélet/gyakorlat, azaz
Henry fogalmaival tudás/kultúra kettőségei mentén próbálták le
írni és megérteni korunkat. Henry világos gondolatmenetét olvas
va jobban értjük a Jacques Derridánál szüntelenül előkerülő, az
embernek a saját értelmezésével, tudásával, hagyományával ápolt
törékeny és bizonytalanságon alapuló kapcsolatát, kultúrálhatat
lanságát, Pierre Hadot-nál a lelki gyakorlatok újrafelfedezésének
igényét akiürült akadémizmussal szemben, Michel Focault-nál az
önkultúra politikai fogalmát, melyben az ember saját erejéből újra
megkísérli megalkotni önmagát mint felelősségteljes, vágyaival
bíró, gondolkozó, emlékező, önmagára teljes egészében képes em
beri lényt - ahogy persze azokat a gondolkodó és cselekvő em
bereket is jobban értjük így, akik ezzel szemben teljes erővel to
vábbra is azon fáradoznak, hogy megfeleljenek a nyugati,
tudományos eredetű automatizmus némileg embertelen követel
ményeinek a szellemtudományok és a mindennapi élet területén.
Henry életművének különös érdekessége az, hogy ennek a szelle
mi vandalizmusnak az ellenmozgalmát előbb Marx teóriájában,
majd utolsó műveiben a keresztény kinyilatkoztatás filozófiájá
ban találta meg.'

Az alábbiakban A barbárság második kiadásának előszavát kö
zöljük magyar fordításban, melyben Michel Henry néhány év
távlatából összefoglalja könyve legalapvetőbb téziseit.

A barbárság
Könyvem egy egyszerű, de paradox tényállásból indul ki, egy kor
szakéból, amelyet a tudás soha nem tapasztalt fejlődése s a kultúra
összeomlása egyidejűleg jellemez. Kétségkívül először fordul elő

az emberiség történetében, hogy tudás és kultúra különválik, sőt,

gigászi harcba száll egymással. Halálos küzdelem ez, amennyiben
igaz, hogy az előbbi győzelme az utóbbi eltűnéséhez vezet.

Ezt az éppoly drámai, mint titokzatos helyzetet akkor érthet
jük meg, ha felkutatjuk kialakulásának körülményeit a 17. szá
zad legelején, amikor Galilei kijelenti, hogya megismerés, amely-
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be az ember mindig is bizalmát vetette, hamis és illuzórikus. Az
érzéki megismerésről van szó, amely azt a hitet ébreszti ben
nünk, hogya minket körülvevő dolgoknak színe, szaga, íze van,
hogy hallhatóak, hogy kellemesek vagy kellemetlenek, röviden,
hogy világunk érzékekkel felfogható világ. Holott a valóságos
univerzum érzékeinkkel felfoghatatlan anyagi testekből áll, ame
lyek kiterjedéssel és formával bírnak, valamint alakzatokba rende
ződnek, így hát megismerésük módja nem az érzékiség, amely
egyénenként különböző, hanem ezen formák és alakzatok racio
nális ismerete, a geometria. Az anyagi természet geometriai meg
ismerése - amely, mint Descartes késlekedés nélkül kimutatja,
matematikailag is kifejezhető - lesz az újfajta tudás, amely az
összes többi helyébe lép és jelentéktelenségre kárhoztatja azokat.

A galileánus tudomány nemcsak elméleti síkon okoz felfordu
lást, de át is formálja világunkat: egy új történelmi korszak veszi
kezdetét - a modernség. Míg más civilizációk megjelenésének fel
tételei számosak és összetettek, egyedül az emberi értelem műkő

désébó1 levezethetetlenek - épp ezért gyakran valódi magyarázó
erővel nem rendelkező külsődleges, homályos sémákat alkalma
zunk rájuk, például a születés-növekedés-hanyatlás-halál organikus
sémáját -, addig a modernség egy világosan megfogalmazott dön
tés eredménye, amely tartalmát tekintve, lényege szerint tökélete
sen érthető. Ennek a döntésnek az értelmében, az új matemati
kai-geometriai tudás fényében, az univerzumot objektív anyagi
jelenségek halmazára redukálják, mi több, a világot kizárólag erre
az új tudásra és a segítségével ellenőrzés alá vonható tehetetlen fo
lyamatokra támaszkodva építik fel és szervezik újjá.

Egy korszak vagy civilizáció tanulmányozása vajon nem a törté
nelem vagy a szociológia feladata-e? A módszer mindkét esetben
tapasztalati tényeken alapszik; megállapításuk tehát az első feladat.
Belőlük kiindulva arra törekszünk, hogy egy meghatározatlan ku
tatómunka során felismerjük a problematikus kölcsönviszonyokat.
A megerősítésre és helyesbítésre szoruló, megcáfolható, tapasztala
ton alapuló, s ezért a posteriorinak nevezett tudással, a relativizmus
sal és a szkepticizmussal harcban álló klasszikus filozófia PIatón
óta mindig szembeállított egy magasabb rendűt: az a priori tudást.
Ez utóbbi, egyáltalán nincs alárendelve a tapasztalatnak, ellenkező

leg, általa válik a tapasztalat egyáltalán lehetségessé. Így például
abból, hogy Kant a teret és az időt érzékelésünk - és így a világ
ról való intuíciónk - a priori formáinak tekinti, az következik,
hogy a világot alkotó valamennyi test - minden sokféleségükön
túl - térbeliként és időbeliként adódik a számunkra. Aki kinyitja
lakása ajtaját, hogy valamilyen ügyet elintézzen, vagyegyszerűen
csak sétálni indul, tudja ezt, még ha nem is gondol rá.

Az alább következő szövegben megkockáztattam, hogy Galilei
előfeltevését a modernség a priorijának tekintsem. Ennek alapján
lehetővé vált, hogy megállapítsam ennek a korszaknak a lénye-
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ges vonásait, elsősorban a tudás és a kultúra fölfoghatatlan kű

lönválását. Ehhez elegendő felmérni, hogy milyen mértékű a Ga
lilei-féle redukció. Elválasztani a tárgyak valóságától ezek érzéki
tulajdonságait annyi, mint kiiktatni saját érzékelésünket, vala
mennyi benyomásunkat, érzelmeinket, vágyainkat és szenvedé
lyeinket, gondolatainkat, vagyis az életünk szubsztanciáját képe
ző szubjektivitást. Ez az élet, ahogyan megkérdőjelezhetetlen

fenomenalitásában bizonyossá válik bennünk, ez a bennünket
élővé tevő élet az, amit a galileánus tudomány megfoszt minden
valóságosságától, és puszta látszattá alacsonyít. A szerelmesek
csókja nem több mikroszkopikus részecskék becsapódásánál.

Ha feltételezzük, hogy az élet a kultúra valamennyi formájá
nak kizárólagos forrása, világos, hogy az élet kiiktatása egyúttal a
kultúra semmibe vételét is jelenti. A galileánus modernség nem is
vezethetett máshova, mint ahhoz a rémisztő látványhoz, amivel
nap mint nap szembe kell néznünk: folyamatos leépítése mind
annak, ami az élet számára, minden téren, minden kifejeződésé

ben, saját létének értelmét adta. Mert a kultúra, amely állandóan
önmagába tartó mozgásában, önmagáról való megbizonyosodá
sában, s így önmagából való növekedésében az életben gyökere
zik, nem más, mint azon patetikus válaszok összessége, amelye
ket az élet az őt átjáró hatalmas Vágynak megadni igyekszik.
Ezt a választ pedig csak saját magában lelheti fel: egy mindig
többet és önmagát egyre intenzívebben átélni akaró érzékeny
ségben - úgy, ahogyan az a művészetben történik. Egy olyan
cselekedetben, amely lehetővé teszi, hogy ez a roppant növekedé
si vágya neki megfelelő formában teljesedjék ki - úgy, ahogyan
az etikában bekövetkezik. S végül abban a titokzatos Mélységben,
ahol az élet megbizonyosodik önmagáról, ahonnan előtör, és ahol
szüntelenül megtér önmagához - ahogyan a vallásban történik.

Márpedig a kultúra - az élet megmutatkozása önmagából való
növekedésében - nemcsak a magasabb rendű megnyilvánulásain
keresztül van jelen minden olyan társadalomban, amely titkos for
rásából merít (a mi társadalmunkból éppenséggel hiányzik, mivel
ez szerveződését az életen kívülre helyezi), hanem átitatja az embe
ri közösség rejtett rétegeit is, az elemi szükségletek kielégítésére
szolgáló tevékenységeket, legyen szó az étkezésről, az öltözködés
ről, az általánosságban vett "javak" előállításáról, vagy a közösség
tagjai között fennálló konkrét viszonyokról. Ennek megfelelően be
szélhetünk a konyha, az otthon, a munka, az erotikus viszonyok
vagy a halottakhoz fűződő viszony kultúrájáról. Ezek a viszonyok
teszik lehetővé az "emberi" első lehetséges meghatározását.

Ezért van az, hogy egy társadalomban mint az életben élők

közösségében a kultúra mindenhol jelen van. Mindennek értéke
van, mert minden, ami van, az élet által s az életért van. Az ér
tékadás, amelyhez az élet folyamodik, mikor minden dolgot ön
nön függvényében rendez el, már az első lépéseknél a célok
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uralmát idézi elő. Ennek az értékadásnak azonban magának is
érvényesnek kell lennie: csak azért van értéke, mert maga az élet
a legfőbb érték, az egyetlen, amiből a többi származik. De miért
az élet a legfőbb érték és miért kizárólagos forrása a többinek?

Maga az élet gondoskodik a válaszról. A szenvedés, például,
kimondja a szenvedést; vagyis saját húsában hordja az önmaga
megváltoztatására való legyőzhetetlen vágyat. Ilyen tehát az éle
tünk fenomenológiai lényegével azonos elsődleges értékelés, min
den elképzelhetőcselekvés patetikus mozgatórugója. Ez az indító
ok mérhetetlenül elmélyül és elvezet a kultúra, s egyben az élet
forrásaihoz, amennyiben a szenvedést azzal az elemi szenvedéssel
való kapcsolatában tekintjük, amelyben az élet bizonyságot nyer
önmagáról, s a növekedésen és az önélvezeten, az élni vágyás ré
szegségén - a legfóbb értéken - keresztül, elérkezik önmagába.

Ellenben semminek sincs értéke, vagy minden egyenértékű 
s ez az igazi nihilizmus ideje - akkor, amikor az élet belső ke
letkezése és alakulása, illetve minden hozzá kapcsolódó tudás, s
kifejeződése, a kultúra, valamennyi formájában, átadja a helyét
homogén folyamatok névtelen ismeretének, amelyeket a fizika
tanulmányoz. A legdurvább jele annak, hogy az élet a halállal
lett felcserélve, egy olyan, eladdig ismeretlen technika felbukka
nása, amely többé nem az élő testek szubjektivitásában gyökere
zik - utóbbiaknak a "szerszámok" csupán "meghosszabbításai"
voltak -, hanem a fentebb említett anyagi folyamatok személy
telen ismeretében, amelyekkel azonosul, nem lévén más, mint
ezen folyamatok feltétel nélküli működésbe hozása, mintha vala
miféle sátáni óhajnak engedelmeskedne: mindent meg kell tenni,
ami a dolgok vak világában megtehető, minden egyéb megfon
tolást félretolva - talán a nyereség szempontját kivéve. Mintha
bizony már csak a gazdasági szakember - aki napjainkra szin
tén mindenütt hamis absztrakcióikra cserélte az emberek valódi
munkáját - menthetne meg bennünket. Ez az új, tisztán anyag
elvű, mindenfajta etikai előírástól eleve idegen technika, ez irá
nyítja legbenső elvében embertelenné vált világunkat.

Megjelenésekor, 1987-ben, A barbárság nagy visszhangot kel
tett, ugyanakkor kemény kritikát is kapott. Hangneme kategori
kusnak tűnt, állításai helyenként túlságosan élesnek. Volt valami
profetikus ezekben a "millenarista" kijelentésekben. A siránkozás
egy eltűnő félben levő kultúra fölött nehezen tudta elfedni a
múlt iránt érzett nosztalgiát, olyan gondolatokhoz, kifejezésmó
dokhoz vagy eszközökhöz való ragaszkodást, amelyeknek talán
át kellett volna engedniük a helyet másoknak.

Ez különösen igaz volt a tudománynak arra a kritikájára, amit
egyesek kiolvasni véltek a szövegből. A modern tudomány, rend
kívüli eredményeivel, vajon nem a kultúra egyik legfontosabb és
legújítóbb formája-e napjainkban? Ám a tudomány csak azzal a
feltétellel lehet a kultúra egyik formája, hogy elkerüli a galileánus
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előítéletet. Azzal a feltétellel tehát, hogy nem száműzi berkeiből

sem a szubjektivitást - vagyis a transzcendentális tudat művele

teit, melyek nélkül nincs kör meg négyzet, Galilei "nyelvének"
ezek az "írásjegyei", amelyekkel meg szándékozik fejteni "az Uni
verzum nagy könyvét" -, sem az érzéki világot, aminek a híján
nem találkozhatunk a tartalommal, amelyre pedig a tudomány
ideális létezői elkerülhetetlenül utalnak: a mikroszkopikus ré
szecskék becsapódásaként értelmezett felvillanásokkal egy képer
nyőn. A tudomány állítólagos kritikája csupán arra való felhívás
volt, hogy konkrét lehetőségének egészében fogjuk föl azt.

A tudomány egyáltalán nem redukálódik a noématikus tartal
makat konstituáló, eme ideális jelentések intencionális vonatko
zásban tekintetbe vett transzcendentális tudat által folytatott
noétikus tevékenységre, amelyre pedig a galileánus redukció ön
kényesen korlátozza ennek a tudománynak a valóságát és haté
konyságát. A klasszikus racionalitás folytatásaként, a Husserl-i ra
cionalitás képes mindenfajta objektivitást visszavezetni szubjektív
feltételéhez, ám nem tud szabadulni a személytelenség és a név
telenség kettős fenyegetésétől. Csak ha a transzcendentális tudat
önadományozására az életben - és csakis az életben - úgy te
kintenek, mint minden tudás és érték fenomenológiai megalapo
zására, a tudomány csak ekkor mondhatja magát a kultúra egyik
formájának. Csakhogy a modern tudomány - az objektivizmus
balekjaként, amely azonmód elborítja elménk, mihelyt véka alá
rejtik az életet - nem néz szembe a legvégső alaphoz való vissza
térés kérdésével. Még kevésbé teszi ezt a technika, amely ebbó1 a
tudományból nőtte ki magát, a maga hipermasináival, s azokkal az
emberekkel, akik vakon, legtöbbször a szervező elvüket sem ismer
ve manipulálják őket. A számítógépeknek nincs kultúrája.

Ha visszahelyezzük a tudást az élet hatókörébe, ha például
Marxszal együtt azt állítjuk, hogy "a gondolkodás az élet módoza
ta", ezzel kimondjuk, hogy valójában egyetlen elméleti problemati
ka sem autonóm. Galilei elhatározása, hogy kizárja a szubjektivitást
a kutatásra szánt tárgyak közül, nem pusztán intellektuális termé
szetű: ezzel a döntéssel az élet fordul önmaga ellen. A tudás mó
dosulása mögött, mint ennek oka vagy okozata, felbukkannak az
élet, s ami ugyanaz, a kultúra önpusztításának a nagy jelenségei. A
barbárság ezeknek a folyamatoknak - amelyeknek borzalmas vol
ta éppúgy következik a tartalmukból, mint kikerülhetetlen lefo
lyásukból - kínálta szisztematikus leírását. A tehetetlenségnek az
a tragikus érzése, amit ma minden művelt ember érez a "tények
kel" szemben, abból ered, hogy ezek a Galilei által elképzelt a pri
onban gyökereznek, abban az a prionban, amit a filozófia mindez
idáig az Igazság és a Jóság megismerésének tartogatott. Hogy az
Igazságnak és a Jóságnak ez az a priori megismerése valójában
nem más, mint maga az élet annak patetikus ős-megmutatkozásá

ban - olyan önmegmutatkozás ez, amely visszaad mindenkit sa-
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Tverdota Gábor
fordítása

ját magának, és minden embert azzá tesz, ami -, ez hát az, ami a
kizárására való esztelen tervnek egy pusztító elmebaj jellegét adja.

De az élet mindig jelen van. Önmagába való megtérésének fá
radhatatlan folyamata ellen nincs hatalma senkinek. Ebből a fo
lyamatból - a szenvedés és az öröm patetikus módozatain ke
resztül végbemenő "önmagába való megtérésből", melynek
során az élet önmagából gyarapszik és tágul - tör fel az a ha
talmas Energia, ami a kultúra magas formáiban teljesedik be és
csillapodik le. Ha azonban ezek a formák elévülnek, a felhaszná
latlan Energia nemcsak rossz közérzetet okoz: az ereje nem el
vész, hanem épp ellenkezőleg, megkettőződik, véletlenszerűen s
cél nélkül nyilvánul meg, és megfékezhetetlen erőszakot szül.

A barbárság diagnózisa óta az önpusztítás jelenségei, kivált
képp az említett erőszak, őrült mértékben felerősödtek. S ez nem
csak az utcán látható. Még inkább kifejezi ezt a minden érték el
leni nihilista acsarkodás, mindannak a dicsőítése, ami természet
ellenes, vagyis életellenes. Erőszakosságával a technika, mérték
nélküli önfejlesztése során, a végsőkig viszi az élet törekvéseiből

származó jótéteményeknek és boldogságnak a lecserélését saját
vak folyamataira. Nem lehet tehát többé kétségbe vonni a mo
dernség mindenütt jelenlévő objektivizmusát. A tudomány egy
oldalú objektivizmusa után a média parancsolja ránk az övét, el
szakítja önmagától az embert, a saját maga által kitermelt
tartalommal tölti ki az elméjét, amivel egy eleddig példátlan és
határok nélküli manipuláció lehetőségét teremti meg, megtilt
minden szabad gondolkodást - minden "demokráciát" -, elitél
minden személyes kapcsolatot, külsődleges megnyilvánulásokra
korlátozza azokat, a szerelmet például objektív testek izgalmi ál
lapotára, azokról készült fényképekre.

A számítógépeket illeti meg, hogy helyreállítsák a "kommuni
kációt", Az, amit a klasszikus gondolkodás "tudatok közötti
érintkezésnek" hívott, és amit a kortárs fenomenológia "inter
szubjektivitásnak" is nevez - olyan érzelmi megrendültség ez,
melynek során valaki, ez vagy az, egy másik ember kortársává
vált -, egy képernyőn megjelenő objektív üzenetté lesz. Valóban
"információs autópályák" ezek, melyeken, az autópályákhoz ha
sonlóan, egyetlen arcot sem lehet megkülönböztetni. Olyan kom
munikáció ez, ahol senki sem kommunikál senkivel, s a tartalom
egyre szegényesebb, ahogy nő a sebesség. Sokrétű, összefüggés
telen, mindenféle elemzéstől, értékelési szemponttól, kritikától,
történetiségtől, keletkezésére vonatkozó ismerettől, az érthetőség

mindennemű elvétől megfosztott információk átadása tehát 
az értelem leghalványabb szikrája nélkül. Ideje volna bevezetni a
számítógépeket az iskolába. Rajtuk a sor órát tartani. A gének
közötti információátadáshoz hasonlóan. Az ember "naturalizáci
ója" valamennyi formáján és álcáján keresztül a galileánus a pri
ori utolsó alakváltozása. Az ember nem különbözik a tárgyaktól.
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